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ترسخ مفهوم األمن غري التقليدي ،الكتاب بجزأيه عىل  22دراسة ،من بينها  4دراسات مرتجمة لباحثني
استطاعت الثورات العربية أن ِّ
ونعني به أمن املواطن وكل ما يتصل به؛ فكانت شعارات ثورات الربيع أوروبيني وأمريكيني ،وشارك بعض الباحثني بأكرث من دراسة.
العريب ،وال سيام ثورة  25يناير يف مرص ،هي" :كرامة  -حرية  -عدالة ومن الجدير باملالحظة ،أ ّن بعضً ا مام رصده الباحثون يف هذا الكتاب
اجتامعية" .وتتضمن هذه الشعارات املوضوعات ذاتها التي يعنى بها من تحليل الحالة اإلسالمية ،أثبتت التطورات املتالحقة قبيل 30
مفهوم األمن غري التقليدي الذي يعترب األمن اإلنساين غايته الكربى حزيران /يونيو املايض وبعده أنه كان استرشافًا صائ ًبا ملستقبل منظور.
يف ظل عجز مفهوم األمن التقليدي املتبع يف كثري من الدول عن
تحقيق االستقرار واألمن لألفراد؛ ألسباب عدة ،لعل من أهمها غلبة ويضم الجزء األول من الكتاب – الذي نعرضه هنا  -عرش دراسات،
افتتحتها دراسة "اإلسالميون والسلطة  ..تحليالت شاهد عيان من
أمن الدولة والنظام والحكومة عىل أمن املجتمع والناس.
ميدان التحرير" للباحث واألكادميي املرصي الدكتور محمد حلمي
وقد غاب مفهوم األمن غري التقليدي عن األدبيات والدراسات األمنية عبد الوهاب ،الذي أوضح يف استهالل مقدمتها أ ّن استحواذ اإلسالميني
العربية لعقود طويلة ،حتى جاءت تلك الثورات لتحييه من جديد عىل ما يزيد عىل  %60من مجلس الشعب املــري ،ليس نهاية
ولتؤكد عىل صعوبة الفصل بني أمن الدولة وأمن املجتمع ،األمر املطاف ،وأ ّن القصة مل تنته؛ فالخالف الداخيل بني جامعة اإلخوان
الذي دعا الباحثني واملختصني يف الدراسات األمنية إىل إعادة النظر املسلمني والسلفيني يهدد بأزمات قد تعصف بهذا التحالف ،ومن
يف تعريفات مفهوم األمن ،وعدم اقتصارها عىل التهديدات ألنظمة املرجح أن يتعمق يف الفرتة القادمة ،بحيث ميثل حزب النور شوكة
الحكم .ولكن الثورات العربية أثارت مجد ًدا التساؤالت بشأن صعود يف حلق الجانب "اإلخواين" مام يقوض املبادرات الربملانية ،ويسبب
اإلسالميني ليس إىل واجهة الحياة السياسية والحزبية كام اعتدنا إحرا ًجا لـ "ابن عمه" .وعىل عكس اإلخوان ،فإ ّن السلفيني سيكون
جل همهم ترويج برنامجهم االجتامعي الذي يهدف إىل جعل مرص
ّ
لسنوات ،ولكن وصولهم إىل سدة الحكم .فهل يشكل ذلك نو ًعا من
التهديد ألمن الدول واملجتمعات عىل حد سواء؟ وبخاصة أ ّن بعض أكرث إسالمية.
الحركات اإلسالمية تعتمد نه ًجا فقهيًا واجتامعيًا متشد ًدا ،وقد يجنح وقد صدق استرشاف الباحث وتوقعاته بتجذّر الخالف بني اإلخوان
بعضها لفرض هذا النهج بالعنف واإلرهاب.
والسلفيني ،وانهيار التحالف بينهام ،وذلك بدعم حزب النور السلفي

وهذا هو املوضوع الذي يناقشه الكتاب الذي حرره عدد من الباحثني ملا يعتربه اإلخوان انقالبًا عسكريًا عىل الرئيس املنتخب الدكتور محمد
العرب واألجانب .ويلقي الكتاب الضوء عىل املستجدات يف خطاب مريس يف  3متوز /يوليو املايض.
الحركات والجامعات واألحزاب اإلسالمية يف مرص بعد ثورة  25يناير ويف هذه الدراسة التمهيدية ،استوقفت الباحث املآالت التي آلت
وأسلوب عملها ،مع طرح األسئلة وإثارة االستفهامات بشأن الجدل إليها القوى الثورية وتحوالتها من حال "الوحدة والتكتل" إىل حال
الدائر حول صدقية اإلسالميني وازدواجيتهم ،واالنشقاقات والرصاعات "الترشذم واالنشطار" ،واالنعكاسات األمنية التقليدية وغري التقليدية
داخل جامعة اإلخــوان املسلمني وخالفاتها الداخلية والخارجية عىل الدولة واملجتمع ،إذ بدا من الواضح عدم استسالم جميع مفاصل
مع منافسيها اإلسالميني ،وانعكاسات ذلك عىل األمن واالستقرار النظام السيايس الذي متوضع يف بنى الدولة املرصية كافة لالعتبارات
االجتامعي .كام يثري االستفهام بشأن مدى تجاوز جامعة اإلخوان الجديدة متا ًما التي فرضها واقع ثورة  25يناير.
وغريها من الجامعات اإلسالمية لتاريخها يف العنف ،ويسلط الضوء ولعل أكرب دليل عىل ذلك ،هو ما نشاهده اليوم من ظهور الكثري
عىل التحوالت االجتامعية داخلها.
من املخاوف التي تطفو عىل السطح لدى قطاع عريض من القوى
الثورية من ضياع الثورة التي تم استهدافها بشكل عنيف ومتواصل،
فضل عن سوء إدارة املرحلة االنتقالية (االنتقامية!)؛ مام يجعل كل
ً
السيناريوهات مفتوحة عىل مرصاعيها ،مبا يف ذلك إمكانية عودة
األوضاع إىل ما قبل  25يناير!

ومن املهم هنا أن نثبت أ ّن بعض الدراسات التي ضمها الكتاب وإن
كانت ألقت مزي ًدا من الضوء بالرصد والتحليل عىل أبعاد الثورة
املرصية وتداعياتها ،وموقع اإلسالميني فيها ،فإنها تفتقر إىل الدقة
يف التحليل ،وتعوزها املوضوعية يف الحكم عىل األمور أحيانًا ،وهو
فضل عن تحفظ بعض الدراسات ووصفها وهذا استرشاف آخر صدق فيه حدس الباحث؛ إذ تص َّدر كثري من
ما أثبتناه يف هذا العرضً ،
الثورات العربية بـ "االحتجاجات" أو "االنتفاضات" .وقد اشتمل الوجوه السياسية واإلعالمية يف عهد الرئيس السابق حسني مبارك
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املشهد املرصي بعد ما يوصف باالنقالب العسكري يف  3متوز /يوليو
املايض.
ويرصد الباحث مجموعة من التحوالت املهمة التي مرت بها الثورة
املرصية ،وأفضت يف النهاية إىل صعود اإلسالميني ،مؤك ًدا أ ّن جز ًءا
كب ًريا من عملية الرصد والتحليل التي قام بها ،إن مل تكن بنية
الدراسة برمتها ،ترتكز بدرجة كبرية عىل جملة املشاهدات الفعلية
والخربات والرتاكامت العملية التي اكتسبها بحكم وجوده يف ميادين
الثورة املرصية طوال عام كامل ،ومن ثم؛ فقد خضعت عملية الرصد
والتحليل هذه إىل املشاهدة الحية أكرث من خضوعها إىل التجريد
النظري والتحليل املنطقي.
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الجامعة يعكس تكوينها املركب واملراوغ؛ فهي جامعة دينية إصالحية
سياسية تستخدم الديني واإلصالحي لصالح السيايس ،مش ًريا إىل وجود
خطاب معلن يستهدف كسب الرأي العام إىل جانب خطاب غري
معلن يرتبط بالطابع الرسي لتنظيم وأنشطة الجامعة ،وأ ّن خطابها
يتعمد التعميم والغموض أحيانًا ،بحيث ميكن إعادة تفسريه وتأويله
حسب املصلحة وتغري الظروف السياسية.

يضاف إىل ذلك أ ّن أدوات هذا الخطاب تتسم بالتنوع والتجديد،
وقد كان للجامعة السبق يف التعامل مع أدوات اإلعالم الجديد من
خالل امتالك موقع إلكرتوين منذ عام  1998لكرس الحصار اإلعالمي
فضل عن العديد من املواقع
املفروض عليها يف عهد النظام السابقً ،
أما يف ما يتعلق مبسألة صعود اإلسالميني وتداعيات وصولهم إىل اإلخبارية واملدونات ونشاط أعضاء الجامعة عىل صفحات التواصل
السلطة؛ فقد أبرزت الدراسة مستويات أربعة :يتعلق أولها بنظرة االجتامعي.
القوى اإلسالمية ملا حققته من نجاح كبري ،ويتصل ثانيها بردود فعل وتغطي الدراسة تحليليًا التغريات التي طرأت عىل مجمل الخطاب
القوى السياسية األخرى عىل هذا الصعود وتجلياته ،ويرتبط ثالثها اإلعالمي لإلخوان بعد ثورة  25يناير التي شاركوا يف صنعها بفاعلية؛
مبارشة بردود الفعل الغربية عىل وصول اإلسالميني إىل السلطة إذ اختفت من الخطاب مكونات االستضعاف والخوف ليحل محلها
وموجات القلق املتزايدة تجاهه ،وأخ ًريا مثة مستوى رابع يتعلق مكونات الثقة بالنفس وقرب التمكني ،بل والقدرة عىل حكم مرص
بوضعية األقليات الدينية يف دول الربيع العريب ،وبخاصة األقباط يف وتحقيق نهضتها.
ما يتعلق بالحالة املرصية.
ولكن الباحث يقع يف تناقض واضح ،حني يؤكد أ ّن الخطاب اإلعالمي
ويرجح الباحث أن تبقى كفة املعتدلني من القوى اإلسالمية راجحة للجامعة هو أكرث تحدي ًدا ورصاحة ووضو ًحا من الخطاب السيايس
حتى أمد منظور ،مع احتامل حدوث صدام مع القوى املتشددة ،لقوى مدنية عديدة ،عىل الرغم من كونه اتهم الجامعة يف سطور
مرج ًحا كذلك أن يخبو الربيق األيديولوجي والثقايف الذي يل ّمع صورة سابقة باملراوغة والغموض والتعميم يف خطابها اإلعالمي!
اإلسالميني عىل املدى املتوسط ،بعد انتهاك طهرهم يف املامرسة
العملية للسلطة ،واكتشافهم أ ّن اإلشكاالت التي سيواجهونها يف ويناقش شومان يف دراسته خمس فرضيات أساسية تتعلق مبفهوم
الخطاب كنظرية وأداة تحليلية ،ومبا يعكسه خطاب الجامعة من
الحكم أكرث تعقي ًدا من بضاعتهم األيديولوجية.
تكوين مركب ومراوغ ،وبالخطاب املعلن والخطاب الخفي ،وببطء
وذلك استرشاف ثالث صدق فيه تحليل الباحث ،فعىل الرغم من ردود فعل الجامعة عىل األحداث ،وأخ ًريا بتنوع الخطاب اإلعالمي
حجم الرتكة الثقيلة التي ورثها اإلخوان حني تقلدوا السلطة ،ومع للجامعة وبخاصة الخطاب اإللكرتوين.
محاوالت اإلفشال والعرقلة من قبل املناوئني ،فإ ّن ذلك ال ينفي أ ّن
اإلخوان فشلوا يف إدارة هذه الخالفات ،وفشلوا ،من ثم ،يف النجاة وقد انتهى شومان إىل نتيجة مفادها أ ّن الخطاب اإلعالمي للجامعة ال
يعكس يف مجمله املواقف الحقيقية لها بسبب طبيعة العمل الرسي
بالبالد وبأنفسهم أيضً ا من مصري مؤمل.
طويل منذ حلها عام  ،1954والخوف التاريخي من
الذي خضعت له ً
ويف دراسته "ثورة  25يناير يف الخطاب اإلعالمي لجامعة اإلخوان
الدخول يف صدام معلن مع النظام السيايس يذكِّر مبنحى املواجهات
املسلمني" ،يرصد الدكتور محمد شومان أستاذ اإلعالم وعميد معهد
العنيفة والدامية مع النظام النارصي.
اإلعالم بأكادميية الرشوق بالقاهرة ،حالة التناقض بني القول والعمل يف
فضل
الخطاب العريب بصفة عامة ،وخطاب حركات اإلسالم السيايس بصفة وقد أرض ثبات خطاب اإلخوان عىل مواقفه اإلصالحية املتدرجةً ،
خاصة ،مؤك ًدا أ ّن هذا التناقض ال يقلل من مكانة جامعة اإلخوان عن لغته املراوغة يف ظل مناخ الثورة بالحضور السيايس للجامعة،
باعتباره مامرسة عامة يف الثقافة والسياسة املرصية .ولكن خطاب وبخاصة بني أجيال الشباب ،ما دفع بعضهم لالنشقاق .ومع دخول

182
السلفيني عىل خط العمل السيايس انتهى احتكار اإلخوان لوحدانية
التمثيل السيايس لإلسالم ،عىل عكس ما كان يحدث سابقًا.
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الدولة مكون رئيس يف أيديولوجيا اإلسالم السيايس .وقد تتبع هذه
األيديولوجيا يف السياسة املرصية منذ عهد دولة محمد عيل إىل املرحلة
العملية لبناء قدرات الحركات اإلسالمية مع مرحلة تأسيس جامعة
اإلخوان املسلمني يف عرشينيات القرن املايض ،وما تالها من مالحقات
للجامعة يف العهد املليك ثم النارصي ،وما تخللها من تأسيس التنظيم
وصول إىل التأسيس
ً
الرسي للجامعة يف مواجهة عنف الدولة تجاهها،
الثاين للحركة اإلسالمية يف السبعينيات ،والتمدد االجتامعي للجامعة
عرب شبكات واسعة من األنشطة الرعائية واملنفعية واالقتصادية
والعقارية والخدمية ،األمر الذي منحها تجذ ًرا يف املجتمع املرصي.

ويف سياق محاوالت الرصد واملتابعة ،حاول الدكتور وحيد عبد املجيد
 الباحث السيايس وعضو الربملان السابق عن حزب الحرية والعدالة،والذي أنهى تحالفه مع الحزب الحقًا  -يف دراسته "خريطة التحالفات
السياسية يف مرص بعد الثورة" رسم خارطة للتحالفات السياسية يف
مرص بعد الثورة ،وذلك بتسليط الضوء عىل املخاض العسري الذي
شهدته الحياة السياسية املرصية بعد الثورة ،وأسفر عن والدة عدد من
التحالفات والتكتالت الشبابية .وباإلضافة إىل ما سبق ،ساهمت طبيعة
النظام االنتخايب يف بناء تحالفات وتكتالت ،وقد واجهت محاوالت بنائها
وأوضح أ ّن اإلسالم السيايس يحمل مرشو ًعا مجتمعيًا ،يحاول أصحابه
طويل.
صعوبات جمة ،وأسفرت عن تحالفات هشة مل تدم ً
استقاءه من التجربة اإلسالمية األوىل ،أو من الكتاب والسنة ،فهو ليس
وقد توزعت تلك التحالفات عىل محاور ثالثة :أولها "التحالف مرشو ًعا ناب ًعا من تصور طبقي معني كام لدى املاركسية ،وال هو منوذج
الدميقراطي من أجل مرص" و"التحالف اإلسالمي" الذي متخض عن مجتمع مستمد من التقاليد املتوارثة وال من املامرسة الجامعية.
مبادرة كتلة جامعة اإلخوان املسلمني يف منتصف عام  2010تحت
عنوان "مبادرة من أجل مرص" ،ومل يسفر الحوار بشأنها إىل ما قبل واعترب الباحث التحالف املؤقت بني اإلخوان والضباط األحرار الذي قاد
الثورة سوى عن مرشوع أويل غري مكتمل لوثيقة سياسية .وثانيها لنجاح ثورة يوليو  1952أهم مؤرش عىل العالقة الفعلية بني اإلخوان
تحالف "الكتلة املرصية" و"الثورة مستمرة" الذي نشأ كتحالف والدولة يف مرص .وعىل الرغم من الرضبات التي تلقتها الجامعة يف
تعب عن توجهات األطراف العهد النارصي ،فإنها ظلت صعبة املراس وعصية عىل االستئصال
انتخايب بالدرجة األوىل عىل أسس سياسية ِّ
الليربالية واليسارية التي يجمعها شعار "الدولة املدنية" .وثالثها ،النهايئ ،وتبلور خاللها موقف "أيديولوجي" لإلخوان من مرشوعية
"تحالف نارصي صغري" نشأ نتيجة انسحاب الحزب النارصي من الدولة ،بعد أن صار النزاع مع النظام النارصي ذا طبيعة أيديولوجية
(مفهوم الحاكمية ،والذي صاحبه ظهور تيار قطبي  -نسبة للمفكر
التحالف الدميقراطي الذي هيمن عليه اإلخوان املسلمون!
واألديب سيد قطب  -ينظر إىل الدولة بوصفها فاقدة للرشعية مع
وأرجع الباحث عدم صمود التحالفات وتفككها ،ثم إعادة تشكيلها يف
ادعاء جاهلية املجتمع) ،وهو ما انعكس يف كون الحركة اإلسالمية
ثوب جديد ،إىل االعتبارات التقنية املرتبطة بالنظام االنتخايب يف مرص،
بنت رشعيتها طوال هذه الحقبة عىل أساس االستقالل عن الدولة،
وما سببه من مشاكل عملية هائلة ،مؤك ًدا أ ّن تلك التحالفات التي
بل معارضتها.
نشأت لزيادة قدرتها عىل املنافسة ،واجهت صعوبات هائلة ،تعود
إىل حالة الثقافة السياسية السائدة يف مرص التي متيل إىل التفتت ولكن فرتة السجون النارصية لإلخوان دفعتهم للنأي عن أفكار
والترشذم أكرث من التوافق والتوحد .وهذا ما يفرس ظاهرة االنشقاقات التكفري ضد الدولة ،فأجرت الجامعة عملية فرز ألعضائها ،وأبعدت
املستمرة يف األحزاب ومنظامت املجتمع املدين املرصية ،وهو ما يعد من صفوفها معتنقي الفكر القطبي .ومل ميانع اإلخوان طوال عقدي
سمة أساسية يف املجتمعات التي تشهد عملية التحول الدميقراطي .الثامنينيات والتسعينيات من التموقع فكريًا يف مربع الدولة نفسه
وعرض لنظريتني سياسيتني تفرسان تلك الظاهرة ،وأشار إىل أنه كلام ضد جامعات العمل املسلح ما دام يع ّزز ذلك من فرص حضورهم
ازدادت القدرة عىل مامرسة الحوار املنتج الذي يقود إىل توافق عرب السيايس .وظل اإلخوان يقدمون أنفسهم باعتبارهم البديل املعتدل
رشا عىل نضج سيايس.
تنازالت متبادلة ،كان ذلك مؤ ً
الذي ليس أمام النظام سوى القبول به إذا ما أراد مواجهة حركات
ويناقش الباحث الشاب الراحل حسام متام (تويف إثر مرض عضال العنف اإلسالمية .ومع أ ّن اإلخوان ال يرفضون فكرة الجهاد املسلح،
يف ترشين األول /أكتوبر  )2011شكل الدولة لدى اإلسالميني من فهم ال ينخرطون بأنفسهم يف هذا "الجهاد" ويفضلون أن يقوم به
مستهل بأ ّن آخرون ،وبهذا يتجنبون التورط املبارش أيديولوج ًيا وتنظيم ًيا.
ً
خالل دراسته "اإلخوان والدولة  ..بني الوطنية واألممية"،
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ولكن الباحث يرصد من خالل الربنامج السيايس للجامعة الذي
أعلن عام  2007أ ّن الدولة ال تزال هي األساس يف فكر الجامعة،
وهي الوسيلة األوىل للتغيري ،عىل الرغم من التحوالت التي شهدتها
خالل العقود املاضية ،والتي حرصت خاللها عىل رغبة متواصلة يف
البقاء واالستمرارية.
وينقل الدكتور عيل مربوك ،أستاذ الفلسفة اإلسالمية بجامعة القاهرة،
الجدل املحتدم حول جامعة اإلخوان املسلمني إىل نطاق آخر حني ركز
يف دراسته" :اإلخوان املسلمون من الجامعة إىل الحزب ،هل توقفت
مامرسة السياسة بالدين؟" عىل طبيعة االلتباس واملراوغة  -بحسب
رأيه  -اللذين حكام خطاب الشيخ حسن البنا مؤسس الجامعة ،من
حيث التأكيد عىل أ ّن هوية الجامعة دينية وسياسية يف الوقت ذاته،
وناقش الباحث العالقة بني الديني والسيايس يف اإلسالم من خالل
منظور الجامعة ومامرساتها.
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ويف دراسته "اإلخــوان املسلمون واألقباط  ..قراءة يف املسارات"،
يستعرض سامح فوزي  -الباحث املتخصص يف شؤون األقليات ونائب
مدير منتدى الحوار مبكتبة اإلسكندرية  -العالقة بني اإلخوان واألقباط
منذ تأسيس الجامعة عام  ،1928ومساراتها املتعرجة غري الثابتة ،وفقًا
للنظام السيايس السائد .وقد أكد أنّه ال ميكن تخيّل عالقة صحية ميكن
أن تقوم بني األقباط واإلخوان املسلمني يف ظل مناخ االستقطاب الذي
ساد الحياة السياسة منذ أفول نظام مبارك؛ إذ يؤدي االستقطاب إىل
اعتبار األقباط كتلة سياسية واحدة ،يتعني عليها االختيار مع أي طرف
سيايس تكون.
ويناقش فوزي بعض القضايا اإلشكالية التي ينبغي تجاوزها حتى يكون
هناك حوار حقيقي وجاد بني اإلخوان املسلمني واألقباط ،انطالقًا من
أ ّن براغامتية العالقة ليست املدخل الحقيقي لتجاوز ما هو مستقر
يف البناء الفكري والعقل الجمعي .واملوقف من هذه القضايا ال يستند
إىل رفض مبارش للمرجعية اإلسالمية التي يود اإلخوان املسلمون أن
تشكل إطا ًرا فكريًا لهم ،ولكن تنبع يف األساس من وجود سقف اجتهاد
إسالمي تجاوز الطرح اإلخواين ،وهو ما يشكل تحديًا لإلخوان املسلمني
عليهم التفاعل معه ،منو ًها إىل أنه إذا كان اإلخوان املسلمون يف السابق
قد عانوا حصا ًرا سياس ًيا وأمن ًيا منعهم من متييز أنفسهم بشكل حاسم
يف الشارع يف مواجهة الحركات والجامعات اإلسالمية األخرى ،فإنهم
مطالبون اآلن أكرث من أي وقت مىض باملحافظة عىل خيار الوسطية يف
نظرتهم للمختلفني معهم دين ًيا.

ويتساءل الباحث :هل توقفت مامرسة السياسة بالدين؟ راص ًدا الجدل
واللغط وااللتباس الذي أحدثته الجامعة يف عالقة الديني بالسيايس؛
تعب
فقد أتاح هذا االلتباس للجامعة ومشايعيها ،الرتويج لها بوصفها ِّ
عن "هوية دينية" ،وأ ّن ما متارسه من السياسة إمنا يرتبط بكون األخرية
رك ًنا من أركان الدين! إذ "الحكم معدود يف كتبنا الفقهية من العقائد
واألصول ،ال من الفقهيات والفروع" ،وذلك يف مخالفة رصيحة ملا
استقر عليه رأي أهل السنة والجامعة من أ ّن اإلمارة تدخل يف باب
العادات ال العبادات!
وينبه الباحث إىل أ ّن اإلخوان املسلمني ينادون بأن يكون الوطن
والحكومة والفرد مسلمني ،وهو أمر واضح يف كتاباتهم ومواقفهم
عىل أ ّن املفارقة تتأىت ،بحسب الدكتور مربوك ،من أ ّن مرشد الجامعة
منذ أطروحات اإلمام حسن البنا ،وحتى الوقت الراهن ،وهو املنطلق
ومؤسسها األول الشيخ حسن البنا حني جعل "الحكم السيايس" من
األسايس لحركتهم ودعوتهم ومرشوعهم السيايس .يقول اإلمام حسن
"العقائد واألصول"؛ فإمنا كان ينقض ما وصف به جامعته من أنها
البنا" :إ ّن اإلسالم عقيدة وعبادة ،ووطن وجنسية ،وسامحة وقوة،
"دعوة سلفية ،وطريقة سنية ،وحقيقة صوفية"؛ إذ السياسة معدودة
وخلق ومادة ،وثقافة وقانون" .وحول العالقة بني الوطنية والعقيدة،
عند أهل السنة من "الفقهيات والفروع" ،عىل عكس الشيعة الذين
يحسم سيد قطب املوقف بقوله" :واإلسالم هو وحده القادر عىل
انفردوا وحدهم باعتبارها من "العقائد واألصول"!
تحقيق الفكرتني جمي ًعا ،بال تعارض وال تصادم وال مغاالة :فكرة
واألمر هكذا ينتهي إىل إجبار من ينتمي إىل مذهب أهل السنة عىل الوطنية يف الوطن اإلسالمي األكرب حيثام مد اإلسالم ظله ،وفكرة
القول مبا يقول به خصومه املذهبيون من الشيعة .وينتهي الدكتور العدالة االجتامعية الكاملة يف هذا الوطن الكبري" .يتضح من هذا
مربوك إىل نتيجة مفادها أ ّن قبول ورثة األستاذ البنا لفكرة الحزب االقتباس أ ّن مفهوم "األممية اإلسالمية" التي تقوم عىل إنشاء وطن
بوصفه أداة ملامرسة السياسة (بعد طول رفض ومتنع!) ،ال يعني أ ّن إسالمي كبري يتخطى مفهوم الدولة القومية ،أمر راسخ يف أطروحات
مامرستها بالدين قد توقفت متاما ،بل يعني فقط أنها سوف تتحقق سيد قطب ،ويف كتابات قيادات مهمة للجامعة.
ً
من تحت رداء الحزب السيايس الذي سيجعل من الجامعة ذراعه ويف دراستها" :السياسة األمريكية تجاه اإلخوان املسلمني يف مرص
الجديدة" ،ترصد الدكتورة أماين غانم ،األستاذ املساعد يف كلية االقتصاد
الدينية التي ستقوم بدور الحشد ،والتعبئة ،والتجييش.
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عن حجم اإلخوان املسلمني ،وعن طبيعة تنظيمهم العاملي ،وعن
خطورتهم عىل املصالح والسياسات األمريكية يف املنطقة .وقد اختارت
الواليات املتحدة التي فاجأتها الثورة االستناد إىل هذه األساطري،
واالنحياز الكامل لنظام مبارك يف البداية معلنة "نعم إلصالح النظام،
ال لتغيريه".

والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،ردود فعل الدوائر السياسية
والفكرية األمريكية تجاه الثورات العربية يف دول الربيع العريب .فمن
حالة الرتقب واالنتظار ،مرو ًرا باالعرتاف مبفاجأة التوقيت ،تلهث
أول،
مراكز األبحاث األمريكية وراء األحداث يف محاولة لفهم ما يجري ً
ولالستفادة منه ثان ًيا عرب توجيه التحليالت والنصائح السياسية لإلدارة
األمريكية لصوغ سياساتها يف الفرتة الراهنة تجاه الربيع العريب ،مبا
ويف دراسته "اإلسالم والدميقراطية  ..جدل الهوية والتحديث بني
يضمن يف املقام األول واألخري استمرارية املصالح األمريكية وفاعليتها.
طارق البرشي ومحمد الحداد" ،يعرض الباحث بالل مؤمن موقف
وتقسم الباحثة دراستها إىل ثالثة أقسام ،رسم أولها محددات السياسة املواطن العريب البسيط من الدميقراطية ،فهي ال تنفصل يف ذهنه عن
األمريكية تجاه الحركات اإلسالمية بصفة عامة ،وسلط ثانيها الضوء ثقافة اآلخر التي تبدو يف نظره منحلة متحررة من القيم الدينية ،وإن
عىل السياسة األمريكية تجاه اإلخوان املسلمني منذ انتهاء الحرب كان هناك من يرى فيها الحل األمثل للخروج باملجتمعات العربية من
الباردة وحتى قيام ثورة  25يناير ،فيام رصد ثالثها املتغريات اإلقليمية املأزق الحضاري الراهن.
التي أفضت إىل إعادة تقييم السياسة األمريكية تجاه الجامعة بعد
ويقارن الباحث بني منوذجني فكريني من النخب الثقافية العربية،
الثورة .ويف املحصلة ،ال ميكن فهم القضايا الرئيسة التي تشغل بال
من حيث التباين بينهام يف طريقة التعاطي مع مفهوم اإلسالم
صناع القرار يف السياسة الخارجية األمريكية (القاعدة – إيران – أمن
والدميقراطية ،يف محاولة الستجالء إشكاالت املفهوم الذي برز خالل
إرسائيل) إال يف إطار تحدي وصول اإلسالميني للسلطة يف الدول
القرنني األخريين مع انطالق مرشوع النهضة العريب عىل يد رفاعة
التي خربت الثورات العربية ،ومتر حاليًا بالفرتات االنتقالية! وعىل
الطهطاوي وخري الدين التونيس ،وأورقت أغصانه مع جامل الدين
ما يبدو ،فإ ّن مسألة االعرتاف باإلخوان كفاعل سيايس رشعي مل تعد
األفغاين ومحمد عبده .ورصد الباحث أوجه االختالف يف منهجيات
تربك صانعي القرار يف العامل الغريب ،خاصة بعد الرحالت املكوكية
القراءة وآليات التناول بني هذين النموذجني إزاء عملية التوفيق بني
التي يقوم بها األمريكيون ملكتب إرشاد الجامعة (مام دفع البعض
الوافد واملوروث اإلسالمي.
للتهكم بوصفه "مكتب إرشاد البيت األبيض") ،وبعد أن أبدى اإلخوان
املسلمون مرونة يف التعامل ،رمبا تفوق يف بعض األحيان ما ميكن أن فاملؤرخ واملفكر اإلسالمي طارق البرشي يرى أ ّن اإلسالم عقيدة
ورباط سيايس ونظام شامل ملختلف مناحي الحياة ،ومن ث ّم ،فهو
يقدمه أي تيار سيايس آخر .وتلك قضية أخرى!
امليزان وليس املوزون ملا تأخذ الجامعة وما تدع ،وهو معيار الحكم
وال أدري ملاذا تعترب الباحثة حوار الجامعة مع األمريكيني أم ًرا مستهج ًنا،
واالختيار .غري أ ّن هذا ال يعني القطيعة مع منتج اآلخر ومنجزاته
وتعد مرونتهم يف التعامل شيئًا مستغربًا .أال تستقبل القوى السياسية
الحضارية ،ولكنه يشرتط لقبوله أن يخضع هذا الوافد لكلياته وثوابته.
كافة ،ومنها قوى غري حارضة شعبيًا ،مسؤولني ودبلوماسيني غربيني
جدل ،ويسوق البرشي إشكالية تتعلق بــرورة فك التالزم بني الوافد
من هذه الدولة أو تلك يف وضح النهار من دون أن يثري ذلك ً
فلامذا نثري اللغط ،وملاذا هذه التفرقة والتمييز يف رصد مواقف القوى واملعارصة ،وبني املوروث والتخلف والرجعية ،مش ًريا إىل أنه عىل مدى
القرن التاسع عرش كانت النهضة الوطنية تصدر عن قاعدة إسالمية،
السياسية وتحليلها؟
ويف خواتيم ذلك القرن وبداية القرن العرشين بدأ الفكر الغريب
وتؤكد غانم أ ّن السياسة األمريكية يف الرشق األوسط ظلت مصابة
ممثل يف نظرياته السياسية واالجتامعية والفلسفية ،وصار
يروجً ،
بالشلل لعقود طويلة بسبب "املعضلة اإلسالمية" ،وكيف ميكن
األمر "صياغة غربية" للعقل والوجدان ،لذلك مل تروج نظريات الفكر
لواشنطن أن تتبنى الدميقراطية من دون مخاطرة وصول اإلسالميني
الغريب السياسية واالجتامعية ،مبا فيها الدميقراطية يف كتابات األفغاين
للسلطة؟ هذه السياسة بنيت عىل أساطري ال حقائق ،نتيجة فقدان
ومحمد عبده ،ألنهام كانا واعيني ملا متثله استعارة تلك النظريات
االتصال املستمر واملنتظم مع اإلسالميني (وهذا اعرتاف من الباحثة
والفلسفات من خطورة عىل الهوية اإلسالمية.
بعدم وجود قنوات اتصال بني اإلخوان واألمريكيني قبل الثورة ،بيد
أنها الحقًا تستهجن كثافة اللقاءات واالتصاالت بينهام بعد الثورة فيام يقدم لنا املفكر واألكادميي التونيس الدكتور محمد الحداد
وتنتقدها) .هذه األساطري حكمت معرفة صانعي السياسة الخارجية تفس ًريا آخر ملا يسميه مبحدودية التمثل الدميقراطي يف خطابات
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مفكري النهضة ،وال سيام محمد عبده ،مؤك ًدا أ ّن هذه املحدودية لسلمية الثورة ،لجذب االستثامرات األجنبية ،وسحب الخطاب الثوري،
ال تعني اتخاذ األستاذ اإلمام موقف العداء من الدميقراطية ،بل يورد وتعميم الخطاب اإلصالحي.
بعض األمثلة عىل اهتامم رواد النهضة مبنتج الغرب الثقايف ،كاإلعجاب
الذي أبداه اإلمام بكتاب تاريخ الحضارة يف أوروبا للوزير الفرنيس ويف دراسته "ما الذي يحرك السياسة الخارجية لرتكيا؟ التغريات يف
الليربايل فرانسوا غيزو ،إذ وصفه بأنه "حقيق بأن يسمى سبيل النجاة تركيا" ،فإ ّن الباحث سفانتي كورنيل  -مدير البحوث يف معهد آسيا
الوسطى والقوقاز وبرنامج دراسات طريق الحرير ،املنتسب لجامعة
ومادة الحياة".
جون هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة ،ومعهد استوكهومل لسياسة
أما عمر البشري الرتايب  -الباحث يف مركز املسبار للدراسات والبحوث -
األمن والتنمية  -يرصد تحدي الثورات العربية ،وال سيام الثورة
فيقدم قراءة لكتيب أصدره الباحث املرصي حسام محمد حسني
املرصية ،وانعكاساتها بالنسبة إىل السياسة الخارجية الرتكية ،إذ سعت
بعنوان ثورة مرصية  ،%100وهو من الكتب األوىل التي نرشت عن
الثورة املرصية ،وكتبت بأيدي مرصية .فقد نُرش يف  25شباط /فرباير تركيا لصوغ موقفها تجاه تطور األحداث يف املنطقة العربية.

 ،2011أي بعد أسابيع قليلة من  25يناير ،فسجل الكاتب األحداث
ورصدها ،ومل ّا يربد أوارها بعد ،فس ّجل رص ًدا قري ًبا مل تش ّوشه التحليالت
املطولة ،راص ًدا األحداث من  25يناير إىل خلع مبارك يف  11شباط/
فرباير .وعىل الرغم من صغر حجم الكتيب ،فإ ّن قربه من األحداث
أتاح له تذكّر أحداث ضيعتها التحليالت التي تناولها اآلخرون ،ووثق
رؤية رجل الشارع العادي ألحداث الثورة ذات الصناعة املرصية
الخالصة ،فهو يقدم األحداث كام رأتها األعني املرصية ،وكام روتها
األقالم املرصية.

يوضح الباحث أ ّن تركيا شجعت الثورات العربية ،وبخاصة الثورة
املرصية ،فقد حثّ أردوغان الرئيس السابق مبارك عىل االستقالة يف
 2شباط /فرباير ،وكان أول قائد دويل يطالب بذلك ،يف الوقت الذي
مل يكن املوقف الرتيك من االحتجاجات يف تركيا بالقوة نفسها .ويرجع
الباحث ذلك إىل التقارب األيديولوجي للنظام الحاكم يف تركيا مع
جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص .والالفت هنا أ ّن مقارنة الباحث بني
االحتجاجات الشعبية اإليرانية عىل نتيجة انتخابات الرئاسة ،مل تكن
بالقوة والزخم نفسه للثورة الشعبية الشاملة عىل النظام السابق يف
مرص؛ فاملقارنة بني الحالتني املرصية واإليرانية ليست يف محلها عىل
اإلطالق ،ومن ثم كان من الطبيعي اختالف ردة الفعل للموقف الرتيك
الرسمي إزاء الحالتني.

واشتملت مقدمة الكتاب عىل أسباب قيام الثورة والتي لخصها يف
عرشة أسباب :الكبت وتقييد الحريات ،وإهانة الرشطة للمواطنني،
واستمرار سياسات التوريث والسياسات االقتصادية املرفوضة شعب ًيا،
وتجاهل املطالب االحتجاجية ،واسترشاء الفساد ،وتزوير االنتخابات،
والتضييق عىل حرية التعبري وال سيام الشباب الذين انطلقوا يف ويصل الباحث إىل استنتاج خاطئ ،باعتباره موقف أنقرة مام وصفه
ساحات شبكات التواصل االجتامعي ،وإضعاف قوى املعارضة ،وارتفاع بـ "االضطرابات العربية" أفقدها سياسة "صفر املشاكل مع الجريان".
معدل البطالة ،وارتفاع األسعار.
وهذا تحليل خاطئ بالكلية ،أل ّن هذه السياسة عىل العكس من ذلك
وبــدأت األحــداث يف مرحلتها األوىل باندالع املظاهرات عقب تعززت بشكل أكرث؛ إذ كانت السياسة الخارجية الرتكية بعيدة النظر،
االحتفاالت بعيد الرشطة ،وانتهت بخطاب الرئيس الثاين ،وشهدت فعىل الرغم من أنها أثارت حفيظة األنظمة العربية املستبدة التي
فضل
هائلً ،
هذه الفرتة إجام ًعا شعب ًيا رافضً ا للتنازالت السياسية الشكلية التي ثارت الجامهري ضدها ،فإنها اكتسبت تعاطفًا شعب ًيا عرب ًيا ً
قدمها النظام ألول مرة ،وتخلل ذلك تشكيل لجان شعبية ملواجهة عن أ ّن املشكالت التي أثارتها مع تلك األنظمة يف تونس ومرص وليبيا،
االنفالت األمني ،ومثلت "موقعة الجمل" يو ًما مفصليًا هجم فيه زالت بزوال تلك األنظمة ،وتسري سورية عىل الدرب نفسه؛ لتجني
البلطجية عىل املتظاهرين ليتحول الغضب الشعبي العام إىل ثورة املواقف الرتكية عالقات أفضل مع األنظمة الجديدة ،مدعومة بتأييد
شعبية واسترشت حمى عصيان مدين يف أنحاء الجمهورية كافة.
تغي هذا الوضع بالنسبة إىل مرص بعد  3متوز /يوليو
شعبي .وقد َّ
وبعد أن أكد الكتاب عىل أ ّن الفكر املسيطر اآلن هو الفكر الثوري ،املايض ،بعد عزل الجيش للرئيس محمد مريس ،وتردي العالقات بني
وضع مالمح رؤية االنتقال إىل الفكر اإلصالحي التغيريي ،بحيث تعتمد أنقرة والنظام الجديد يف القاهرة إىل درجة سحب متبادل للسفراء
عىل إغالق صفحات املايض ،واستعادة الحياة الطبيعية ،والرتويج و"قصف" إعالمي ودبلومايس متبادل.

